
SCRIPTA ISLANDICA

ISLÄNDSKA SÄLLSKAPETS

ÅRSBOK 68/2017

REDIGERAD AV 
LASSE MÅRTENSSON OCH VETURLIÐI ÓSKARSSON

under medverkan av

Pernille Hermann (Århus)
Else Mundal (Bergen)

Guðrún Nordal (Reykjavík)
Heimir Pálsson (Uppsala)
Henrik Williams (Uppsala)

UPPSALA, SWEDEN



© 2017 respektive författare (CC BY)
ISSN 0582-3234
EISSN 2001-9416
Sättning: Ord och sats Marco Bianchi
urn:nbn:se:uu:diva-336099
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-336099

Publicerad med stöd från Vetenskapsrådet.

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-336099


Innehåll

Lars-Erik EdLund, Ingegerd Fries (1921–2016). Minnesord  . . . . . .  5

aðaLhEiður Guðmundsdóttir, Some Heroic Motifs in Icelandic Art   11
daniEL sävborG, Blot-Sven: En källundersökning  . . . . . . . . . . . . . .  51
dEcLan taGGart, All the Mountains Shake: Seismic and Volcanic 

Imagery in the Old Norse Literature of Þórr  . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
ELín bára maGnúsdóttir, Forfatterintrusjon i Grettis saga  og 

paralleller i Sturlas verker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
haukur ÞorGEirsson & tErEsa dröfn njarðvík, The Last Eddas on 

Vellum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
hEimir PáLsson, Reflections on the Creation of Snorri Sturluson’s 

Prose Edda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
maGnus käLLström, Monumenta lapidum aliquot runicorum: 

Om runstensbilagan i Verelius’ Gothrici & Rolfi Westrogothiae 
Regum Historia (1664)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233

mattEo tarsi, Creating a Norm for the Vernacular: Some Critical 
Notes on Icelandic and Italian in the Middle Ages  . . . . . . . . . . . .  253

oLof sundqvist, Blod och blót: Blodets betydelse och funktion vid 
fornskandinaviska offerriter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275

svEinn YnGvi EGiLsson, Kan man skriva pastoral poesi så nära 
Nord polen? Arkadiska skildringar i isländska dikter från arton-
hundratalet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

tommY kuusELa, ”Þá mælti Míms hǫfuð”: Jätten Mimer som 
kunskaps förmedlare i fornnordisk tradition  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  331

Recensioner
Lars Lönnroth, Rec. av A Handbook to Eddic Poetry: Myths and 

Legends of Early Scandinavia, red. Carolyne Larrington, Judy 
Quinn & Brittany Schorn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361

Lars-Erik EdLund, Rec. av Islänningasagorna. Samtliga släktsagor 
och fyrtionio tåtar. Red. Kristinn Jóhannesson, Gunnar D. 
Hansson & Karl G. Johansson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369



aðaLhEiður Guðmundsdóttir, Rev. of Agneta Ney. Bland ormar 
och drakar: Hjältemyt och manligt ideal i berättar traditioner om 
Sigurd Fafnes  bane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  377

Isländska sällskapet
aGnEta nEY & marco bianchi, Berättelse om verksamheten under 

2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387

Författarna i denna årgång  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389



”Þá mælti Míms hǫfuð”
Jätten Mimer som kunskapsförmedlare i 

fornnordisk tradition

TOMMY KUUSELA

Inledning

I det följande är mitt syfte att undersöka den svårfångade mytiske gestalten 
Mimer, i synnerhet hans funktion som rådgivare och kunskaps för med lare 
åt Oden. Jag menar att Mimer kan betraktas som en jätte och att hans 
orakelroll är hans primära funktion i de mytiska traditionerna. Mimer 
kan, enligt min uppfattning, jämföras med de jättar som äger känne dom 
om världs alltets upprinnelse och om dödsrikets hemligheter. 

För att förklara hur Oden fick tillgång till Mimers vetande bör under
sök ningen uppdelas i följande teman: a) Mimer betraktas som en jätte, 
b) Mimers dekapiterade huvud skänker visdom, c) myter om hur Oden 
pant sätter sitt öga i Mimers brunn, samt d) Mimers samband med mjödet 
som en kunskapskälla. 

Mimer förkroppsligar visdom och förmedlar som en källa till visdom 
sitt vetande till Oden. Det är Mimer som konsulteras inför stundande 
kosmiska omvälvningar. Förbindelsen mellan Mimer och Oden kan vara 
ett för kristet motiv, även om det är omöjligt att avgöra hur gammalt det är, 
eller hur dess äldsta form(er) sett ut. Nedan är mitt syfte att försöka visa 
att Mimers kunskap kan betraktas som förenad med gränser, det liminala 
och att han därmed är behäftad med dödens mysterier.1 

1 Föreliggande artikel skrevs ursprungligen som ett avsnitt till min avhandling (Kuusela 
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Jätten Mimer
Mimer är en svårdefinierad mytisk figur.2 I skaldedikter beskrivs Oden 
stund tals som ”Mimers vän”: Míms vinr (Sonatorrek 23), Míms vinar 
(gen.) (Háttatal 3; drápa av VǫluSteinn)”.3 Formeln, eller varianter av 
den, är känd sedan åtminstone ca 950, men är sannolikt äldre eftersom 
åhörarna på förhand borde känna kenningens innebörd för att den ska bli 
begrip lig. Det är främst i egenskap av ett avhugget huvud som Mimer 
associeras med det liminala. Som sådan befinner han sig på tröskeln 
mellan liv och död. 

En tidig undersökning av Mimer gjordes av Jakob Grimm i Deutsche 
Mytho logie. Han såg i Mimer ett väsen som Oden uppsöker för att ta del 
av hans visdom. Grimm föreslog en degeneration från en äldre naturgud 
till en ande som med tiden kom att uppfattas som en legendarisk smed 
(åtminstone i ett par tyska källor).4 Han nämner märkligt nog inget om att 
Mimer i en del källor framställs som jätte (men Grimm var som bekant 
av åsikten att jättar ursprungligen var gudar). Jan de Vries beskriver 
istället Mimer som den visaste av alla jättar: ”Der weiseste aller Riesen 
aber ist Mimir, dessen Rat sogar von Odin in den schwierigsten Augen-
blicken eingeholt wird.”5 Han skiljer på tre namnformer: Mímr, Mími 

2017) men lyftes sedermera ut eftersom det inte hade en självklar anknytning till hall miljön 
som var undersökningens centrala tema. 
2 Många har undersökt och försökt att förklara Mimer, se litteraturhänvisningar i de Vries 
1956: 245 ff.; Simek 2006: 280 ff. och Dillman 2002: 38 ff. Märklig är den tolkning som 
före slogs av Wolfgang Menzel där han förde samman Mimer med en mumie på grundval 
av namn likheten, balsamering och deras väsen. Hypotesen mötte kraftig kritik av Weinhold 
(1858: 21 n. 2) som uttryckte tanken som ”anmassender Unwissenheit”. Mimer har också 
tol kats som vattenjätte eller väderdemon. Den senare tolkningen av Elard Hugo Meyer 
(1891: 162): ”Seine Wetternatur bezeugen die Namen Hregg-, Vetmimir Sturm- und 
Regen mimir = Himmel”. Robert Höckert (1926: 83) försökte i sin avhandling bygga vidare 
på Meyers tanke om att Mimer haft betydelsen ”himmel” och menade att var ett namn för 
världs trädet. Detta föranleddes av en hypotes om att föreställningen utgått från att världs-
trädet uppstått av intryck från himlen. Trädet som om morgonen dricker mjöd [morgon-
dagg] tänktes därmed vara en sinnebild för Mimer och hans brunn, samtidigt som Mimer 
fram stod som ett från världsträdet skilt väsen. Se även diskussion hos Clunies Ross 1994: 
212 ff.
3 Se Finnur Jónsson, Skj. B1, 1973: 37; Edda: Háttatal 1999: 5. Det sista exemplet kommer 
från en strof som tillskrivits Gestr enn spaki och ingår i en av två bevarade strofer från en 
drápa av skalden VǫluSteinn från omkring 950, se Finnur Jónsson 1973: 93.
4 Grimm 2007: 303. Om Mimers koppling till smide, inte minst i förhållande till vapen som 
bär namn av typen Mímungr eller Mimmungr, se Falk 1914: 55 f.
5 de Vries 1956: 245.
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och Mímir. Namnen hade tidigare uppfattats som ett och samma väsen, 
men fick för de Vries skilda innebörder. Dessa förbinds i tur och ordning 
till ett dekapiterat huvud (Mímr),6 ett träd (Mími) eller en brunn/källa 
(Mímir). Av dessa betecknar namnformen Mímr jätten, men de Vries vill 
skilja det talande huvudet Mímr från den vise Mimer och menar att de 
ursprung ligen varit skilda gestalter.7 Namnet tycks således växla i olika 
samman hang. Etymologiskt kan fvn. Mímir (m.) jämföras med feng. 
māmeian ’att grubbla’, nederländska mijmeren ’tänka efter, fundera’ och 
avestiska mimara ’uppmärksam’; ur got. maúrnan av roten *mer. Dessa 
ord kan föras till lat. memor ’erinra sig, minnas’.8 Mímir betyder ungefär 
’den som minns, erinraren, den kloke’; ett passande namn på en mytisk 
kunskapsförmedlare. Han är den som grubblar och den som äger stor 
tankeförmåga. Oden konsulterar honom för råd i svåra spörsmål. 

Nedan kommer jag, i likhet med hur namnet används av Snorre, 
behandla namnen som en gestalt vid namn Mimer. I þulur räknas Mimer 
och Sökmimer (mer om detta namn nedan) upp som jättenamn i en namn-
lista som inleds med formeln ek mun jǫtna och erinrar därmed om völvans 
ord i Vǫluspá. Efter att en serie jättenamn förtecknats avslutas namn upp-
räkningen med att ámátligra ’väldigt kraftfulla’ jättars namn räknats upp.9 
Mimer upptecknas som en jätte och inrangeras bland välkända jättenamn 
som Hrungner och Ymer. Av den anledningen betraktas han här som en 
kraft full jätte. 

Oden halshugger Mimer 

I Sigrdrífumál finns det en strof som tycks ange orsaken till hur Oden 
kom över Mimers huvud. Strofen ingår i ett parti (strof 13–18) som räknar 
upp en typ av runor som benämns hugrúnar, dvs. runor som gör den som 
behärskar dem stark i sinnet. Det kan vara gott att erinra sig att fvn. rúnar 
(pl.) inte bara betyder runor i betydelsen skrivtecken, utan kan förklaras 

6 I handskrifterna av Snorres Edda finns två skilda skrivformer av namnet Míms hǫfuð 
(Trektarbók) resp. Mímis hǫfuð (Codex Upsaliensis, DG 11 4°). Nominativformerna av 
Míms och Mímis är Mímr respektive Mímir. Redan här är det alltså oklart vilken form som 
är ”korrekt”. Se kommentarer av Anthony Faulkes i Edda: Gylfaginning 2005: 70, 75.
7 de Vries 1956: 245 f. *Mímr förekommer inte i texterna, utan är bildat av genitiv Míms.
8 de Vries 1962: 387.
9 Finnur Jónsson 1973: 658 f. 
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med en vidare betydelse ’kunskap, lönnliga insikter, lärdom etc.’ Ordet 
finns kvar i svenskan i verbet röna (= fsv., isl. reyna, av germ. raunian).10 

I dikten lär valkyrian Sigrdrifa hjälten Sigurd flera former av runor, 
en kunskap hon känner ór ǫllum heimum. Dessa runor sägs i sin tur vara 
spridda på diverse mytiska föremål: Sleipners tänder, nornans nagel och 
örnens näbb. De blev en gång avskavda och beblandade med det mytiska 
mjödet, för att sedan fördelas i de olika världarna:11

19. Allar váru af skafnar,
þær er váro á ristnar,
ok hverfðar við inn helga mjǫð,
ok sendar á víða vega;
þær ro með ásum,
þær ro með álfum,
sumar með vísum vǫnum,
sumar hafa mennskir menn.

18. Avskavda blevo de alla 
de som ristats
och mängda [rördes ned] 
med heligt mjöd
och sända på vida vägar;
de finnas hos asar, de finnas hos alver,
en del hos de vise vaner,
en del hos mänskor dväljas.a

aAlla citat ur eddadikterna är hämtade ur Eddukvæði 2014 (ÍF) och översättningarna är 
hämtade från Collinder 1972 med eventuella kommentarer i parentes av mig.

Strofen är komponerad med trolldomsmetrumet galdralag och beskriver 
att det med runors kraft bemängda mjödet varken finns hos dvärgar eller 
hos jättar, vilka annars räknas upp bland världarnas inbyggare.12 Jättar 
före kommer sparsamt inom diktens ramar, vilket är ett tecken på att 
hjälte diktens värld är en annan än gudadiktens. Att runor anses finnas hos 
asar och vaner i egenskap av gudar är klart. Alver, vilket allittererar med 
asar, kan syfta på övernaturliga väsen med inflytande över människans liv. 
Dikten rör sig inom det område som med Lauri Honkos terminologi kallas 
historiolan, en underart av myten, dvs. de berättande trolldomsformlernas 
och ursprungs troll formlernas typ.13 Ett par vaga anspelningar till jättarna 
Dag och Natt görs, samt en strof som räknar upp trolldom och den runkraft 
som är ristad på Hrungners vagn. En av de jättar som omnämns, om än 
indirekt, är Mimer:

10 Hellquist ”runa”, ”rön” 2008: 852 f., 874. Se även Liberman 2016: 355 ff. där en genom-
gång av ordets etymologi görs och en kritisk genomgång av tidigare forskning presenteras.
11 Runor är utspridda i de mytiska världarna och återfinns endast för den dom besitter till
räck lig kunskap om fördolda ting, jfr med den finska arkaiska dikten Sången om Vipunen: 
”på en svalsvärms huvuden, på en gåsflocks skuldror, i munnen på en vit ekorre, under 
tungan på sommaren”, se Kuusi & Honko 1983: 240.
12 von See et al. 2006: 588.
13 Honko 1981: 29.
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15. Á bjargi stóð   
með brimis eggjar,
hafði sér á hǫfði hjálm;
þá mælti Míms hǫfuð
fróðligt it fyrsta orð
ok sagði sanna stafi.

14. På berget stod han [Oden] 
med Brime[r]s eggar, 
på huvudet hade han en hjälm;
då mälte den vise Mim[er]s huvud
sitt allra första ord
och sade sanna stavar.

Oden tycks stå rustad med hjälm och vapen i ett sammanhang som hör till en 
krigisk kontext. Brimer är ett annat namn för jätten Ymer och hör samman 
med sjöskum eller hav i betydelsen ”Ymers blod”. ”Brimers eggar” kan 
vara en kenning för svärd och räknas som sådant i þulur.14 Uttrycket bör 
syfta på svärd i denna kontext; det är med svärd i hand en hjälmprydd 
Oden håller ett dekapiterat huvud i sin andra hand.15 Beskrivningen ger 
sken av att det är Oden som halshuggit Mimer och att han klädd för strid 
får höra kloka ord av huvudet.16 Vad Mimer berättar för Oden är troligen 
vart de följande strofernas (15–17) omnämnda runor är lokaliserade, vilket 
därmed kan tolkas som att han instruerar Oden i runornas hemligheter.17 
Sigr drífumál skildrar ett mytiskt tema som i motsats till Snorres version i 
Ynglinga saga låter Oden, istället för vanerna, halshugga Mimer. Myten 
för medlar samma resultat: Oden förvärvar Mimers huvud och ger honom 
tillgång till dess källa av visdom.18 I skildringarna redogörs för något som 
kan liknas vid ett krigstillstånd. Snorre berättar hur Oden kommer över 
huvudet i första delen av Ynglinga saga. Där meddelas om ett krig mellan 
asar och vaner som avslutas med ett gisslanutbyte. I utbytet bedrar asarna 
vanerna, vilket får till resultat att Mimer halshuggs:

Þá grunaði Vani, at Æsir myndi hafa falsat þá í mannaskiptinu. Þá tóku þeir 
Mími ok hálshjoggu ok sendu hǫfuðit Ásum. Óðinn tók hǫfuðit ok smurði 

14 Finnur Jónsson 1973: 663.
15 Att halshugga sin fiende och bära det som trofé beskrivs i sagalitteraturen, men är ett 
van ligare motiv i keltiska berättelser. Snorre redogör för en variant i Haralds saga ins 
hár fagra (kap. 22). Han beskriver hur nordmännen härjar i Skottland och Sigurd jarl dödar 
den skotske jarlen Melbrigd, med binamn tand (Melbrigði tǫnn). Sigurd bär sedan jarlens 
huvud vid sin sadelrem men tanden står ut och slår in i hans lår, vilket gör att benet svullnar 
och blir hans död. ”Haralds saga ins hárfagra”, ÍF 26, 2002: 122.
16 Det förutsätter att det är samma gestalt som i föregående strof, där Hropt sätts i samband 
med mjöd och runor. Hropt är ett vanligt Odennamn i edda- och skaldediktning och rim-
ligen är det han som står med svärd och hjälm i fjortonde strofen.
17 Jackson 1994: 49.
18 Drobin 1991: 127.
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urtum þeim, er eigi mátti fúna, ok kvað þar yfir galdra ok magnaði svá, at þat 
mælti við hann ok sagði honum marga leynda hluti.19

(”Då anade vanerna att asarna hade lurat dem vid manbytet. De tog Mimer och 
hals högg honom och sände huvudet till asarna. Oden tog huvudet och smorde 
det med sådana örter att det inte skulle multna och sade galdrar över det och gav 
det kraft så att det talade med honom och berättade många fördolda ting”).20

Snorres beskrivning av ofred mellan asar och vaner skiljer sig markant 
från det krig som skildras i Vǫluspá. I dikten berättas inget om något 
gisslan utbyte och det är oklart om gudarna strider mot varandra eller om 
de kämpar samfällt mot ett yttre hot. Snorre redogör för ett gisslanutbyte 
och ett fredsslut där parterna sluter fred, utan att någon part kan anses vara 
krigets egentliga segrare. Mimer är bragd till dödens tröskel och befinner 
sig vid porten till dödsriket men rycks tillbaka och hålls vid liv med hjälp 
av Odens galdrar och örter. Han kan skåda över den barriär som skiljer de 
levande från de döda eftersom han blivit delaktig i dödens hemligheter. 
Hand lingen påminner om Odens vars liv hängde i en skör tråd när han 
offrade sig själv till sig själv i världsträdet. Även jätten Vaftrudner skryter 
i Vaf þrúð nismál om att han färdats genom dödens riken och upphämtat 
hem ligheter från de döda. Intressant nog ingår ett dekapiteringsmotiv 
även i den mytiska traditionen om Odens visdomstävling mot jätten Vaf-
trudner. Den kraft som de båda äger tar sig till uttryck i förmågan att 
skåda in i det förflutna, eller av att de kan förutsäga det tillkommande. 
I myterna kan denna funktion betraktas som de mest centrala för Mimer 
– han är en gestalt som ständigt befinner sig i dödsögonblickets klarsyn, 
vars skådande kraft är av stort värde för Oden. 

Liknande föreställningar är vanliga världen över: knutet till den döende 
hör inblickar och glimtar av det hinsides och det gåtfulla dödsriket. Den 
som befinner sig på dödens tröskel äger profetiska förmågor och kan ge 
svar på hemligheter och den kunskap som de hädan gångna råder över.21 Ett 
gott exempel är Ibn Fadlans skildring av de ceremonier som observerades 
i anknyt ning till en död hövding vid Volga (ca 921). Han beskriver att en 
av hövdingens trälinnor hålls upp och skådar över en dörrkarms liknande 
ställ ning:

När tiden för aftonbönen var inne, på fredagen, så förde de fram slavinnan till 

19 ”Ynglinga saga” (kap. 4), ÍF 26, 2002: 12 f.
20 Nordiska kungasagor I, 1991: 26 f.
21 Ström 1947: 7 ff.
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något, som man hade uppfört, det såg ut som inramningen av en port. Hon 
trädde med fötterna på männens händer och steg sålunda över denna portal 
och reciterade några ord, sedan lät de henne stiga ned. Så höjde de upp henne 
andra gång och hon betedde sig på samma sätt, och så lyfte de ner henne och 
lät henne stiga upp för tredje gången, och hon gjorde som de två tidigare 
gångerna. Sedan räckte de henne en höna och hon högg huvudet och kastade 
bort det, men hönan slängde hon på skeppet […] Sedan kom män med sköldar 
och stavar och räckte henne ett stop öl, och hon sjöng medan hon tog emot och 
drack ur det.22

Ibn Fadlan frågar vad kvinnan säger och får svaret att när hon blickar 
över ser porten ser hon in i dödsriket där hennes herre och hans tjänare 
sitter och kallar henne till sig. Detta sker strax innan hon själv offras för 
att följa sin herre in i döden och kan tolkas som att hon redan befinner 
sig i ett liminalt tillstånd mellan liv och död. Att hon förväntas dricka 
stora mängder öl är i sammanhanget intressant. Ibn Fadlan säger här att 
han såg att hon efter drickandet var omtöcknad och det är rimligt att anta 
att öldrickandet, även för den dödsmärkta slavinnan, påbörjats tidigare. I 
döds ögon blicket äger hon en starkare klarsyn i det fördolda och befinner 
sig liksom Mimers huvud i ett tillstånd mellan liv och död.23 

Ulf Drobin har framhållit att Kvaser och Mimer är mytiska ekvivalenter, 
med undantag från att Mimer i dekapiterat tillstånd förmedlar sin visdom 
till Oden. Han jämför med Snorres skildring av skaldemjödets tillkomst 
i Skáld skaparmál (kap. 4) där Kvasers honungsblandade blod ger en 
inblick i kosmiskt vetande, dvs. det fyller samma funktion som Mimers 
huvud i Ynglinga saga.24 De fungerar båda som kunskapsförmedlare och 
de insikter de förmedlar är av en kosmologisk natur. Vi förs tillbaka till 
ett högre vetande av det slag som finns hos en del jättar eller hos en gud 
som Oden.25 Kunskapen utgår i båda fallen ur ett dråp: Mimer dekapiteras 
och faller inom ramarna för ett dråpmotiv, även om han sedan på magisk 
väg hålls vid liv, medan Kvaser avrättas, även om hans essens lever kvar 
i det honungs blandade blodet. Det rituella dödandet är en handling som 

22 Wikander 1978: 67 f.
23 Wikander 1978: 68. James E. Montgomery (2000: 18 n. 61), som nyöversatt och 
kommen terat Ibn Fadlans text, menar att slavflickan var under påverkan av hallucinogena 
droger. Det finns inget direkt textuellt belägg för detta, utan förklaras genom flera dagars 
kraftigt drickande. Ibn Fadlan nämner tidigare att hon dagligen drack nabīdh (översatt 
”alko hol”) som ett led i de långa förberedelserna för hövdingens hädanfärd. 
24 Drobin 1991: 100.
25 Se diskussion i Kuusela 2017.
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för binder dem med dödens mysterier. Vaftrudner kan föras till mönstret 
vars mytiska roll fyller en liknande roll, han förmedlar mystisk lärdom till 
Oden (och förlorar därmed sitt huvud till guden).26

Dekapiterade huvuden som  
kunskapsförmedlare i ett vidare perspektiv

Motivet med Mimers avhuggna huvud har motsvarigheter i folkloren där 
dekapiterade och kunskapsförmedlande huvuden vanligtvis framträder i 
angräns ning till en sjö eller en brunn. Anne Ross har med hjälp av ett större 
keltiskt material (arkeologiskt, hagiografiskt, ikonografiskt, legender, 
sägner och dikter) belyst samband mellan heliga brunnar och av huggna 
huvu den. Föreställningar om huvuden som utväxlar visdom, eller anses 
äga pro fetiska förmågor, har en kontinuitet från romersk tid till åtminstone 
det för mo derna samhällets folktro. Det avhuggna och profetiska huvudet 
som mot svarar motiven D992 (Magic bodily members–human: magic 
head) och D1610.5 (Magic speaking objects: speaking head) i Stith 
Thomp sons internationella motivindex, har en stor spridning över delar 
av Stor britannien.27 Det finns flera ingångar i Tom Peete Cross motiv index 
över tidig keltisk litteratur och han listar flera kända texter där motivet 
före kommer. Den keltiska berättelsen ”Togail Bruidne Dá Derga” (som 
ingår i Yellow Book of Lecan, ca 1391–1401) omtalar hur en kung strider 
mot sina foster bröder och styrkor från Síde, represen tanter för ”den andra 
världen”.28 När hans fästning belägras drabbas de efter en tid av törst. 
Kungen sänder iväg en tjänare för att finna en vatten källa men landet 
har genom magiska medel drabbats av torka och det tar tid att finna en 
sådan. När tjänaren slutligen återvänder upptäcker han att kungen hals-
huggits. Tjänaren häller vatten i kungens mun, varpå kungen kan tala.29 
Ross tänker sig att myten om Mimers avhuggna huvud är ett keltiskt lån, 
eller att keltiska traditioner påverkat Snorre:

26 Kuusela 2017.
27 Ross 1957–58: 39 f., jfr Dronke 1997: 136 f.
28 Jeffrey Gantz menar att berättelsen har ingått i den förlorade Book of Druimm Snechtai, 
som anses vara nedtecknad under 700talet. Berättelsen ingår även i de fragment som finns 
kvar av den s.k. Lebor na hUidre (The Book of the Dun Cow) från 1000-talet, Early Irish 
Myths and Sagas 1981: 20 f.
29 Early Irish Myths and Sagas 1981: 60 ff.
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The decapitation of the head, its preservation, its association with a well, and 
its powers of prophecy and Otherworld knowledge are all features which recur 
in Celtic tradition and belief. All the evidence suggests that this episode in 
Norse mythology, if not a direct borrowing from a Celtic source, at least owes 
its presence in Norse tradition to a detailed knowledge on the part of the story-
teller of such beliefs among the Celts.30 

Det behöver inte röra sig om ett lån, utan liknande motiv kan ha uppstått 
obe roende av varandra. Det finns exempel på avskilda huvuden med 
profe tiska förmågor runt om i världen (se D992 och D1610.5).31 Motivet 
före kommer i engelska folksagor och i grekiska berättelser knutna till 
Orfeus huvud som flyter iland på ön Lesbos och sjungandes förmedlar 
pro fetisk kunskap. Orfeus huvud i sin orakelroll finns avbildad på både 
vaser och speglar, där huvudet med öppna läppar ser ut att förmäla vis-
dom till den skara som samlats kring det. Många liknande berättelser om 
kun skaps för medlande huvuden finns från grekisk tradition.32 I en del fall 
hör avhuggna huvuden samman med honung. Ett exempel är en redo-
görelse hos Herodotos (ca 484–425 f. Kr). Han berättar följande:

Amatusierna högg nu av Onesilos’ huvud, därför att han belägrat deras stad, 
och förde det till Amarus, där de hängde upp det över stadsporten. När huvudet 
hängde där och redan var håligt, slog en bisvärm ned i detsamma och fyllde 
det med vaxkakor. På grund härav rådfrågade amatusierna oraklet och fick till 
svar, att de skulle ta ned huvudet och begrava det och sedan årligen offra åt 
Onesilos såsom åt en heros; om de det gjorde, skulle det gå dem väl.33

Ett annat exempel kommer från Aelianus (ca 175–235) som i Varia His
to ria berättar om en spartansk konung som konsulterade ett dekapiterat 
huvud insmort med (eller som vilar i ett kärl av) honung:

Cleomenes the Laconian chose Archonides from among his to share in his 
activities. He swore that if he acquired power, he would do everything with the 
aid of his friend’s head. When he came to power, he killed his friend, cut off his 
head and preserved it in honey. Before taking any action, he would bend over 
the pot, to announce what he was doing, and so he claimed not to be in breach 
of his oath or undertaking, because he was consulting with Archonide’s head.34

30 Ross 1962: 41.
31 Thompson 1933: 96, 245. Jfr Boberg 1966: 64, 80; Neuland 1981: 147; Tatum 2000: 
54, 60.
32 Guthrie 1993: 35 f. (där bilder på Orfeus dekapiterade huvud avbildas); Nagy 1990: 200 
ff.; Ogden 2001: 208 ff.
33 Herodotus 2004: 357.
34 Aeilianus, Historical Miscellany 1997: 359 ff.
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Snorre berättar att Oden smörjer Mimers huvud med örter. Även om 
honung inte omnämns är det ett tänkbart trolldomsmedel.35 Honung är en 
central ingrediens vid framställningen av mjöd (se nedan). En parallell till 
ett vis doms mälande huvud och dess framsynta förmåga finns i Eyrbyggja 
saga (kap. 43):

Um kveldit, er Egill var heiman farinn, gekk Freysteinn at sauðum vestr yfir 
ána, ok er hann kom á skriðu þá, er Geirvǫr heitir, er gengr ofan fyrir vestan 
ána, þá sá hann mannshǫfuð laust óhulit. Hǫfuðit kvað stǫku þessa:

32. Roðin es Geirvǫr 
gumna blóði, 
hon mun hylja 
hausa manna.

Hann sagði Þorbrandi fyrirburðinn, ok þótti honum vera tíðenda-vænligt.36

(”Om kvällen, när Egil hade begivit sig hemifrån, gick Freystein väster över 
ån efter fåren, och när han kom till en skredglänt som heter Geirvör och som 
ligger väster om ån fick han syn på ett avhugget manshuvud som låg bland 
skredmassorna. Huvudet framförde denna dikt:

Blöt är Geirvör 
av blod från stridsmän, 
hon kommer att hölja 
huvudskallar.

Han berättade om detta för Þorbrand som menade att det bådade stora 
händelser”).37

Det finns traditioner om talande huvuden som uppenbarar sig ur brunnar 
eller floder inom keltisk, engelsk och nordisk tradition. I nordiskt material 
skänker dessa huvuden i stor utsträckning skönhet eller rikedom, medan 
det keltiska materialet i större utsträckning framhåller dem i egenskap 
av väktare över en plats eller ett föremål dit en hjälte måste bege sig. De 
avhuggna huvudena är ett spritt motiv men är i fornnordisk tradition i 
mindre utsträckning knutna till legender om lokala helgon än vad de är 

35 I det yngre folkminnesmaterialet som finns i Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala 
listas honung i ett fyrtiotal uppteckningar som ett botemedel mot olika typer av värk, 
åkommor eller skador.
36 ”Eyrbyggja saga” (kap. 43), ÍF 4, 1985: 116.
37 ”Eyrbyggarnas saga” 2014: 179.
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i keltisk tradition.38 Under medeltiden var ett spritt litterärt och folklo-
ristiskt motiv i Europa att en hjälte dekapiterade en jättes huvud som 
visades upp och bekräftade seger över det primitiva och den synd jättarna 
före trädde. Ett av de mest berömde exemplen är Arthur som dekapiterar 
”the horrible Giaunt” från Mont Saint Michel. I yngre traditioner saknas 
dock vis doms aspekten varför de inte kommer att beröras närmare här.39 

Motivet med en huvudskål som dryckesbägare återfinns från flera håll 
i både keltisk och fornnordisk litteratur. Jacqueline Simpson menar att 
motivet inte bör ses som ett direkt lån från kelterna utan bör betraktas som 
en nordisk, eller del av en större indoeuropeisk, tradition.40 

I Sigrdrífumál 14 finns en tilldragande detalj där Oden druckit och 
förstod ”hugrunor” (tanke-visdomsskänkande runor) från det som sipprat 
ór hausi Heið draupnis / ok ór horni Hoddrofnis. Jan de Vries tänker sig 
att Mimers huvud och Heiddraupners huvudskål kan vara synonyma 
uttryck för samma föreställning.41 I det första förmedlar Mimers huvud 
kunskap till Oden, i det andra får han den genom den vätska som dryper 
från skallen. Om det rör sig om ett annat namn för Mimers huvud bör det 
syfta på brunnens vätska eftersom huvudet finns beläget i brunnen och 
dryper av vätskan när det höjer sig över ytan. Simpson, uppmuntrad av 
de resultat Ross lyft fram från keltiskt område, drar slutsatsen att det inte 
fanns två eller tre Mimer med olika egenskaper, utan att det är en och 
samma gestalt. Simpson menar att frågan om Mimer bör ses som gud eller 
jätte är av mindre vikt, eftersom han i föreställningsvärlden kort och gott 
föreställs som ”huvudet”.

As such, he belongs neither to the world of the living nor wholly to that of 
the dead; there is thus no real contradiction between passages where he seems 
living and active, drinking the waters of his own well, and those where he 
seems merely to respond to Óðinn’s necromantic arts.42 

Simpson har sannolikt rätt, eftersom Mimer uppvisar liminala drag på 
gränsen mellan liv och död. Jag menar dock att Mimer bör betraktas som 
en jätte eftersom visdomsmotivet kan föras till de som var förbundna med 
döds riket i likhet med jättar som Vaftrudner. Dessutom omnämns han i 
ett par källor med jätteepitet. Mimer är en del av en visdomstradition och 

38 Simpson 1962–65: 49; Ross 1957–58: 39 f.; 1962: 31 ff.; Dronke 1997: 136 ff.
39 Cohen 1999: 62 ff.
40 Simpson 1962–65: 46.
41 de Vries 1956: 245.
42 Simpson 1962–65: 50.
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ger som sådan intryck av att vara ett gammalt motiv. Jättens dekapiterade 
huvud förmedlade visdom till den som visade sig värdig, medan vätskan i 
en brunn eller sjö tjänar som en kanal, en gräns mellan världarna. Vätskan 
med urvattnets hemligheter förbinds symboliskt med skaldemjödet, vilket 
i sin tur cirkulerar i ett evigt kretslopp mellan världarna.

Odens öga och Mimers brunn

I Vǫluspá 28 – och Snorres kommentarer till strofen – är Mimer intimt 
förbunden med den visdomsbrunn där Oden offrat sitt öga i pant för att få 
möjligheten att dricka av vätskan:

Askrinn er allra tréa mestr ok beztr. Limar hans dreifask yfir heim allan ok 
standa yfir himni. Þrjár rœtr trésins halda því upp ok standa afar breitt. Ein 
er með Ásum, en ǫnnur með hrímþursum, þar sem forðum var Ginnungagap. 
In þriðja stendr yfir Niflheimi, ok undir þeiri rót er Hvergelmir, en Níðhǫggr 
gnagar neðan rótna. En undir þeiri rót er til hrímþursa horfir, þar er Mímis 
brunnr, er spekð ok mannvit er í fólgit, ok heitir sá Mímir er á brunninn. Hann 
er fullr af vísindum fyrir því at hann drekkr ór brunninum af horninu Gjallar-
horni. Þar kom Alfǫðr ok beiddisk eins drykkjar af brunninum, en hann fekk 
eigi fyrr en hann lagði auga sitt at veði. Svá segir í Vǫluspá [28].43

(”Asken är det största och bästa av alla träd. Dess grenar breder ut sig över 
hela världen och sträcker sig över himlen. Trädet har tre rötter som håller det 
uppe, och de skjuter vitt isär. En är hos asarna, en annan hos rimtursarna där 
Ginnunga gap var förr. Den tredje sträcker sig över Nifelheim och under den 
roten ligger Hvergelme. Nidhögg gnager rotens ände. Men under roten som 
pekar åt rim tursarna ligger Mimers brunn, där göms visdom och förstånd och 
den som äger brunnen heter Mimer. Han är fylld av visdom, eftersom han 
dricker ur brunnen med hornet Gjallarhorn. Dit kom Allfader och bad att få 
dricka en munfull ur brunnen, men han fick inte förrän han lade sitt öga som 
pant. Så berättas det i Völuspå [28]”).44

Världsträdets rötter är enligt Snorre tre: en sträcker sig till gudarna, en till 
rimtursarna där Ginnungagap en gång var (där Ymer bodde) och en söker 
sig ned i underjorden. Det är vid den rot som utbreder sig till rimtursarna 
som Mimers brunn står. Oden söker sig dit i jakt efter kunskap. Mimer 

43 Snorri Sturluson 2005: 17. 
44 Snorri Sturluson 1997: 44. 
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anses vis på grund av att han var morgon dricker ur brunnen med Gjallar-
hornet. Omnämnandet av hornet är märkligt eftersom det i andra källor är 
förknippat med Heimdall. Snorre berättar i Gylfaginning (kap. 26, 50) att 
Heim dall blåser i hornet vid Ragnaröks första skede. En uppgift som även 
åter finns i Vǫluspá 46. En möjlig tolkning kan vara att sätta hornet i sam-
band med Grímnismál 13 där Heimdall i sin gård dricker mjöd: þar vǫrðr 
goða / drekkr í væru ranni, / glaðr inn góða mjǫð. Ska det förstås som att 
Heimdall dricker mjöd ur sitt horn?45 En svårighet framgår av Vǫluspá 27, 
där Heimdalls hljóð um fólgit fuktas av en ström med slam från ”valfaders 
pant”, det vill säga samma vätska som Odens öga befinner sig i vilket 
tycks åsyfta brunnen. Ordet hljóð kan tolkas som ’ljud’ eller ’hörsel’ 
och syftar antingen på gudens öra (hörsel) eller horn (ljud). Det starka 
verbet fvn. folgit (av fela) med betydelsen ’gömma, dölja, ge i förvaring’ 
eller dylikt kan också avse ’pantsätta’.46 Oden förvägras dricka innan han 
offrar sitt ena öga i pant. Att en jätte kräver ersättning av gudarna för 

45 Horn hade dubbel funktion som blåsinstrument och dryckeshorn i germanska samhällen. 
Karl den stores systerson, riddare Roland, hade ett horn, Olifant, som han ljuder i inför strid 
enligt Rolands sången (1100-talet) rad 1071–1071. ”Min käre Roland, / jag ber dig, blås din 
olifant!” Namnet Olifant är också fornfranska för ’elefant’. I medelengelsk litteratur finns 
en Sir Oliphaunt som namn på en ondskefull jätte som överfaller hjälten Sir Thopas i ”Tale 
of Sir Topas” av Chaucer, The Cantebury Tales 1996: 171. De berömda Gallehushornen 
(400-tal) användes som dryckeshorn och var sannolikt imponerande statussymboler. I saga-
litte raturen finns en mängd namngivna dryckeshorn förenade med magiska egenskaper. 
Exempel på det senare återfinns i exempelvis Helga þáttr Þórissonar där det präktiga hed-
niska dryckeshornet Grim mister sin makt efter att det välsignats av en biskop. Även i Þor
steins þáttr bæjarmagns omtalas ett hedniskt dryckeshorn vid namn ”Grim den gode” vars 
inne håll var giftigt och galdrafullt ’full av galdrar [dvs. trolldom]’. Dess topp var utformat 
som ett människohuvud vilket kunde spå in i framtiden. Sagan omtalar även ett annat 
dryckes horn vid namn Hvitingene. Hedniska horn är i sagalitteraturen vanligen knutna till 
Oden eller jättar, se Røthe 2010: 125 f. Hos Snorre berättas i episoden om Tors visit hos 
Utgårda loke (Gylfaginning kap. 45) att guden utmanas dricka ur jättarnas viteshorn vilket 
han inte mäktar trots tre kraftansträngningar. Det visar sig att Tors syn är förvrängd, vad 
han dricker är världshavet och i slutändan har han orsakat ebb i världen. Se Kuusela 2017.
46 Den senare implikationen stämmer överens med Odens handling när han i utbyte mot 
visdom lämnar ögat i brunnen. Eftersom Heimdall har Gjallarhornet i strof 45 och blåser 
i det inför Ragnarök, är det rimligt att han lämnat det i förvar, för att sedan ta upp det ur 
brunnen: horn er á lopti (”hornet är i luften”). En annan förklaring är naturligtvis att han 
pant satt sitt öra i brunnen. Heimdall får genom örats beröring med den kosmiska vätskan 
”hörsel i alla världar”, svarandes mot att Oden genom sitt pantsatta öga blir ”skådande i 
alla världar”. Dock framstår ett öra i ett episkt sammanhang som något löjeväckande och 
ett horn känns mer tänkbart. Oavsett tolkning kan vi sluta oss till att det är förbindelsen 
med brunnens vätska som ger föremålet verkningskraft. Brunnen befinner sig långt från 
gudarna, den är hos rimtursarna och dess vaktman är Mimer. Se Sigurður Nordal 1927: 64.
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sina tjänster är ett åter kommande motiv.47 En viktig skillnad är att Mimer 
kompenseras för sina tjänster då Oden samtycker till det höga priset som 
begärs.48 Handlingen tycks tjäna som en mytisk rationalisering till varför 
guden är enögd. Folke Ström har dessutom påpekat att det finns andra 
mytiska paralleller där enögdhet eller blindhet betecknar någon som 
återvänt från dödsriket.49 

Det höga priset som kunskapskällan och alliansen med Mimer kräver 
kan ses som en variant av den berömda självhängningsmyten (Háva mál 
138–139). För att stärka sin visdom fordras ett enormt psykiskt kraft-
uppbåd med kval och gränsöverskridande. Mimer som väktare har många 
paralleller i andra myter och legender där ett väsen bevakar ett dryckes kärl 
eller någon form av magisk kittel.50 Ett närliggande exempel är Hymis
kviða där jätten Hymer bevakar den ölkittel som gudarna eftertraktar.51

Mimameid och världsträdet

I Fjǫlsvinnsmál skildras ett stort träd vid namn Mímameiðr. Det är 
rimligen en poetisk variant av Yggdrasill. 

19. ”Segðu mér þat, Fjǫlsviðr, 
er ek þik fregna mun
ok ek vilda vita,
hvat þat barr heitir
er breiðask um
lǫnd ǫll limar.”

Svipdag kvad:
13. Säg mig nu, Fjölsvinn, 
det jag frågar dig om
och som jag vill få veta:
vad kallas det trädet 
vars krona når
ut över alla land?”

47 Ett exempel är den hos Snorre beskrivna berättelsen om en jätte som byggmästare som 
till lön för sina tjänster kräver Freja, solen och månen. Ett annat exempel är Trym som i 
utbyte mot Tors hammare vill ingå äktenskap med Freja och lägga beslag på sol och måne. 
Ett tredje exempel är Tjatse som kidnappat Loke och erbjuder att släppa honom fri i utbyte 
mot gudinnan Idun. Ett fjärde exempel är jätten Geirröd som lovar att släppa Loke från 
fången skap hos honom om han för Tor till sin gård utan vapen. Ett femte exempel är jätten 
Hymer som erbjuder en ölkittel om Tor visar sig värdig och kan bemästra hans prövningar. 
Ett sjätte exempel är Oden som tillåts dricka skaldemjödet om han gifter sig med Gunnlöd 
och så vidare.
48 Motz 1979–80: 398.
49 Ström 1999: 113.
50 Simpson 1962–65: 53.
51 Kuusela 2017.
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20. ”Mímameiðr hann heitir,
En þat fáir vitu
af hverjum rótum renn.
Við þat hann fellr
er fæstan varir,
flærat hann eldr né járn.”

Fjölsvinn kvad:
14.”Mimameid kallas det – knappast 
vet någon 
ur vad rot det reser sig i höjden;
det fälles med slikt 
som de färresta ana –
det flängs [skadas] ej av 
eld eller egg.”

Trädets frukt äger botande egenskaper för sjuka kvinnor om man först 
kastar dem på elden, vilket sägs öppna dem och blotta deras innandöme. 
I grenarna på trädets topp sitter en tupp vid namn Vidofner. Han glänser 
bjärt och vållar vånda och sorg för jätten Surt och hans maka Sinmara 
’senornas mara’.52 Att tuppen är jättarna förhatlig kanske kan spåras i 
den spridda tron om att övernaturliga väsen inte tål dagsljus. En tupps 
galande hör ju onekligen samman med dagbräckningens och skingrandet 
av nattens mörker. Det är mindre troligt att det är samma Surt som håller 
till i Nifelheim och som har en aktiv roll i Ragnarök. Episoden utspelar 
sig vid en hall som ägs av jättinnan Menglöd. Den bevakas av ilskna 
hundar som ingen sägs kunna passera oinbjuden. Området där gården är 
belägen beskrivs som ”tursafolkets tillhåll” uppe bland bergen. Dess grind 
heter Trymgjöll, vilket för tankarna till en våldsam flod. Den enda föda 
hundarna begär och som får dem att lämna sin post är tuppen Vidofnes 
kött och ben. Tuppen kan i sin tur endast skadas med ett särskilt vapen 
som ligger gömt bakom nio lås hos Sinmara. Det senare är ett typiskt 
folksagomotiv. Trädet Mimameid föreställs närmast som ett gårdsträd 
och utsmyckas i dikten med diverse mytiska motiv vilket förenar det med 
Ygg drasill. Namnet är troligen en poetisk variant, grundat i att det tornar 
upp sig över Mimers brunn vid världsträdets rötter. 

I en klassisk undersökning visade Uno Holmberg att föreställningar om 
världs träd, livets träd, en brunn och mjöd uppvisar många paralleller. Han 
redo gjorde för en föreställning bland mordvinerna – en östfinsk folkgrupp 
mellan Volga och Oka – vilka vördade en jättebjörk som stod på en höjd 
i skogens mitt:

Unterhalb der Birke ist ein Quellenbrunnen, der Brunnen ist bedeckt mit 
gehobelten Brettern, auf den Brettern liegt ein weisses Tischtuch, auf dem 
Tisch tuch steht eine rote Holzkanne, die Kanne enthält einen kostbaren Trank, 

52 Noreen 1892: 218.
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wohlschmeckendes Honingsbier, im Honingsbier ist ein silbernes Schöpf-
gefäss, Sonne und Mond sind abgebildet auf dessen Boden, kleine Sterne 
auf dessen Griff; wohin die Sonne sich wendet, wendet sich der Griff.53 [Min 
kursivering.]

Bortsett från den kosmiska betydelsen av grepen som följer solen, är 
uppgiften om honungsöl uppöst ur ett kar av silver, vid en brunn belägen 
intill det väldiga trädets stam, tankeväckande. Mjöd, brunn, kosmos och 
världsträd förenas. Livsträdet kallas i finsk folkdiktning för fi. mesitammi 
’honungsek’ och i en finsk botande besvärjelse uppges: ”Honingseim auf 
ihren Zweigen, Met unter ihren Rinde, gut als Salbe für die Wunden, für 
die Schmerzen heilend Wasser”.54 Geten Heidrun och hjorten Eiktyrner, 
båda knutna till världsträdet i Grímnismál 25–26 och hos Snorre, är 
delaktiga i mjödets cirkulation och är exempel på likartade före ställ-
ningar. Från hjortens horn dryper mjöd ned i brunnen och från Heidruns 
spenar fylls ett kar av klart mjöd. Uno Holmberg skildrar också att det hos 
jakuter i nordöstra Sibirien finns varianter på folksagor som berättar om 
ett underbart träd med vida grenar vars bark var av silver. Ur dess topp 
flyter en skummande gudomlig gul saft. Den som dricker av den känner 
dess förunderliga kraft: den trötte känner sig genast pigg, den sjuke frisk 
och den hungrige mätt. Holmberg menar att: ”Wenn die Vorübergehenden 
davon geniessen, werden die Müden erfrischt und die Hungernden satt.”55 
Ygg drasill och dess namnvarianter representerar en liknande föreställning 
där mjödet, världsträdet och brunnen sammanförs till en kosmisk enhet. 
Det förklarar varför Oden vill dricka av vätskan och varför dess vaktman 
Mimer betraktades som särdeles klok.

Den vise Vaftrudner svarar på Odens fråga i Vafþrúðnismál 45 om vem 
som finns vid liv då fimbulvintern är över. 

Vafþrúðnir kvað:
”Líf ok Lífþrasir,
en þau leynask munu
í holti Hoddmímis; 
morgindǫggvar
þau sér at mat hafa,
þaðan af aldir alask.”

Vaftrudner kvad:
45. ”I lönn skola Lif 
och Liftrase vistas
borta i Hoddmimers hult;
de mätta sig där 
av morgondagg,
så födas nya släkten.”

53 Holmberg [-Harva] 1922: 56 f. 
54 Holmberg [-Harva] 1922: 75.
55 Holmberg [-Harva] 1922: 57.



347”Þá mælti Míms hǫfuð”

Detta människopar hålls undangömda. Efter världens undergång och 
återfödelse fungerar de som stamfäder åt de människor som befolkar den 
nya världen. De livnär sig på morgondagg, en variant av hur Audhumbla i 
begynnelsen livnärde sig på att slicka något som kan tolkas som rimfrost. 
Hodd mimer kan tydas som ’Skattmimer’ och är rimligen identisk med 
världs trädet.56 Identifikation med Mimer hör samman med att trädet 
livnär sig av vätskan ur hans brunn och är sannolikt bildad som en poetisk 
variant i likhet med Mimameid.

Oden dör och erbjuds dryck  
och nio maktkväden av Mimer

I Hávamál 140 beskrivs hur Oden erbjuds att dricka det dyrbara mjödet 
av Böltorns namnkunnige son, vilket gör att han lär sig nio kraftfulla 
trolldomssånger: 

140. Fimbulljóð níu 
nam ek af inum frægja syni 
Bǫlþórs, Bestlu fǫður, 
ok ek drykk of gat
ins dýra mjaðar 
ausinn Óðreri.

140. Jag fick maktkväden nio av den 
märklige [alt. beryktade] sonen
till Böltorn, Bestlas fader,
och en dryck fick jag av 
det dyra mjödet
som ur Odröre östes upp.

Efter detta spirar Odens sinne och hans makt utvidgas till stegrad vid-
synthet och kraftpotens. Bestla är Odens mor och hennes far är Böltorn, 
vilket gör honom till Odens morfar. Vem den namnkunnige sonen är vet 
vi inte. Ett tänkbart alternativ är Mimer.57 Det passar kontexten eftersom 
det sker efter Oden fallit från trädet och mjödet östs upp ur Odrörer (som 
samman hänger med mjödkällan och Mimers brunn).58 

Den nyförvärvade kunskap som Oden inhämtar gör att han ser det som 

56 Förleden fvn. hodd f. ger betydelserna ’skatt, rikedom, guld’ eller ’bostad, hemland’. 
Fritzner 1954: 30.
57 Detta gjordes gällande av Viktor Rydberg (1886: 469, 481) där en räcka mytiska gestalter 
samman fördes med Mimer och ansågs vara olika epitet, se även Gering-Sijmons 1927: 
151.
58 Det har påpekats (Rydberg 1886: 259, 274, Gering & Sijmons 1927: 151) att Mimer och 
Böltorns son kan vara identiska. Andra menar att de har en påfallande likhet, till exempel 
Else Mundal (1990: 18) och Ulf Drobin (1991: 110).
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tidigare varit dolt. Av detta uppenbaras kraftfulla runor. Dikten förmedlar 
vidare hur kunskapen sprids i världarna:

143. Óðinn með ásum,   
en fyr álfum Dáinn,
Dvalinn dvergum fyrir,
Ásviðr jǫtnum fyrir,
ek reist sjálfr sumar. 

143. Oden bland asar, 
för alver Dain
för dvärgarna ristade Dvalin,
Asvid har ristat för alla jättar,
några runor ristade jag själv.

Ásviðr återges i en handskrift som Alsviðr.59 Namnet är svårbegripligt; 
ska det tolkas som ’den allvita’, ’den som har kunskap om asarna’ eller 
’den alltigenom vise’? Asvid bör vara en jätte men kan också vara en 
skapelse av diktaren. Strofen är kryptisk och dess budskap förmedlar 
hur känne dom om runorna fördelades bland världarnas inbyggare. Den 
mytiska lärdomen är likställd med kunskap och visdom. Det kan ses som 
en parallell till förvärvet av det kosmiska mjödet. Dvalin är ett välkänt 
dvärg namn och räknas upp i Vǫluspá. Dain sägs rista runor för alverna. 
Hans namn är annars känd som en dvärg (Hyndluljóð 7) eller rentav en räv 
(þulur). Dvärgar och alver kan glida samman i egenskap av underjordiska 
väsen, liksom dvärgar och jättar i egenskap av att de sägs hålla till bland 
bergen. Den avslutande strofen är gåtfull, rör det sig om den som reciterar 
dikten, eller är det Oden som talar om sig själv i första och tredje person? 
Frågan måste lämnas öppen, men lockar till utläggning om att den hör 
samman med en kultisk initiationsritual, där initianden tycks motsvara 
strofens ek.

Vem är Böltorns son som omnämns i Hávamál? Strof 140–142 berättar 
hur Oden växer i kraft och hur han av nyvunnen kunskap finner ord av 
ord och verk av verk. Efter dessa kommer uppgifter om att blota, samt 
kun skap om att rista runor, innan dikten övergår till den del som kallas 
Ljóða tal (143–163) där arton galdrar upptecknas. 

Strax innan Oden får smaka det dyrbara mjödet av Böltorns son, berättas 
i stroferna 138–139 hur Oden offrar sig själv till sig själv i världsträdet; 
han blickar ned, plockar upp runor och faller. Hur hänger detta samman 
med jättar, död och hemlig visdom? Jag tror att vi bör se episoden i ljuset 
av växlingen mellan liv och död, där övergången intimt hänger samman 

59 Edda: Die Lieder des Codex Regius 1962: 41, Gering & Sijmons (1927: 153) menar att 
det troligen inte är en korrekt form då namnet i betydelsen ’den fullkomligt vise’ inte är 
belagt som jättenamn.
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med att guden invigs till ett högre vetande. Han frodas genom att förenas 
med kosmiska mysterier. 

Oden befinner sig i dödsriket, eftersom hans fall från trädet och hans 
stick sår bör medföra att han dör, eller att han befinner sig i ett liminalt till
stånd. Väl i dödsrikets hall möter han Böltorns son, vilken jag vill samman-
föra med Mimer. Av honom lär han sig nio fimbulljóð. Ordet för sångerna 
kan jämföras med andra poetiska sammanhang där fimbul- ingår som 
samman sätt nings led. Det är inte många. Finnur Jónsson har förtecknat 
sex ord: fimbul fambi (Hávamál 103), fimbulljóð (Hávamál 140), fimbultýs 
(Vǫlu spá 58), fimbulvetr (Vafþrúðnismál 44) samt fimbulþulr (Háva mál 
80, 142).60 Oden kallar sig för både fimbultýs och fimbulþulr, vilka brukar 
över sättas som ’den store guden’, ’den kraftfulle guden’, ’den store 
tulen’, alternativt med förleden ’utmärkte’ eller ’storslagne’.61 Termerna 
hör förmod ligen samman med gudens vetande och hans runkännedom. 
Ett ord av en mer olycksdiger karaktär är fimbulvetr vilket syftar till den 
stora vinter som föregår Ragnarök. I den betydelsen är det monstruöst. 
Det sista ordet är fimbulfambi som antyder en tankesvag person och kan 
föras till besläktade former som fifl eller fífl ’narr, fjant, tölp, vidunder’.62 
Ordet förekommer i uttrycket fífls megir (Vǫluspá 49). Enligt Jan de Vries 
är den ursprungliga betydelsen av termen istället ’jätte, monster’.63 En 
tolk ning som av sammanhanget i Vǫluspá känns rimlig är ’jättars ätt
lingar’.64 Det är främst från fornengelskt område likheter kan uppvisas 
med uttryck som fīfelcynnes eard (Beowulf r. 104),65 ðurh fīfela geweald 
(Waldere II),66 samt direkta anspelningar till havet eller till havsvidunder i 
en skrämmande och rasande form som fifelstream eller fifelwæg.67 

Återknyter vi till strofen i Hávamál berättar den om att Oden lär 
sig fimbul ljóð av Böltorns son. Jag tolkar som sagt Böltorns son som 
Mimer. Av honom får Oden smaka mjödet som östs upp ur Óðrœrir ’det 
som försätter sinnet i rörelse, extas’, vilket bör syfta på själva brunnen. 
Drycken och kännedom om magiska sånger förenas. De nio galdrar Oden 
lär sig kan, med stöd av det fornengelska materialet, tolkas som ”jätte-
gald rar” eller ”jättesånger”. Trolldomen är liksom mjödet ursprung ligen 
60 Finnur Jónsson 1931: 132.
61 Jämför ”fimbultýr”, ”fimbulþulr” i Finnur Jónsson 1931: 132 och Fritzner 1954: 412.
62 Fritzner 1954: 411.
63 de Vries 1962: 119.
64 Dronke 1997: 147; Finnur Jónsson 1932: 16; Sigurður Nordal 1927: 101.
65 Klaeber’s Beowulf 2008: 6. 
66 An AngloSaxon Reader 1947: 149.
67 Bosworth & Toller 1898: 286.
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i jättarnas förvar. Oden växer i styrka och utvecklas, han finner en väg 
till baka från döden och återföds. De arton sångerna som nämns i Háva mál 
har undersökts av John McKinnell. Han menar att de första nio ingår i ett 
all mänt sammanhang och kan liknas vid andra kända formler i edda dikt-
ningen. Dessa är de nio sånger som Oden lärt sig av jättarna. De andra, 
vilka inte har direkta motsvarigheter ur diktningen, är de nio han själv lärt 
sig när han ”funnit ord av ord, en gärning gjorde den andra”. Till de verbala 
sångerna har guden även tillämpat dem praktiskt och stiger – fylld av makt 
och nya insikter – upp ur dödsriket.68 Dödens mysterier, jättar, mjöd och 
troll dom kombineras och sammanfaller således i denna mytiska episod. 

Sökkmimers hall

Jag menar att en till gåtfull gestalt kan föras till den tematik om jättar, 
kun skap och mjöd som åberopats ovan. Det förekommer en variant på 
namnet Mimer i ett par källor: Søkkmímir. Förleden kan möjligen härledas 
ur verbet søkkva ’att sjunka, att sänka ned’.69 Vilket skulle ge namnet be-
tydelsen ’den nedsjunkne Mimer’, ’Sänkmimer’ eller ’djupets Mimer’. 
Ulf Drobin har tydligt redogjort för hur dessa hänger samman, bland 
annat genom att anknyta förleden till den mytiska orten Søkkvabekkr och 
det från skalde diktningen omtalade Surts Søkkdalir ’Surts Sökkdalar’ 
(Háleygja tal, 900-tal). Betydelserna anknyter rimligen till mjödet. Även 
Hnit bjǫrg, en dold mytiskt ort där mjödet övervakas av jättar, kan föras 
till detta mönster.70 

Att Sökkmimer är en jätte grundar jag på uppgiften om att hans namn 
förts in i þulur för jättar, samt av en uppgift i Grímnismál 50.71 Den senare 
hör till den sektion i dikten där Oden räknar upp sina namn. Dikten ser 

68 McKinnell 2007: 101 ff.
69 Se ”søkkr”, ”sökkva” i Cleaby-Vigfusson 1874: 620; Norrøn ordbok 2008: 623; Fritzner 
1954: 653. Edith Marold har påpekat att förleden Sǫk- i Ynglingatal 2 är problematisk i 
för hål lande till stavningsprinciper i manuskriptet. Jag menar dock att namnet kan förklaras 
utifrån jämförbart material, till exempel þulur och Grímnismál, samt harmonierar i anknyt-
ning till mjödet. Att namnet syftar till en jätte har mig veterligen ingen ifrågasatt, se 
Whaley m.fl. 2012: 11 f. Ernst A. Kock (1928: 97) försökte tolka förleden som søkk n. 
’klenod, guld’, samt menade att namnet Søkkmímir kan uppfattas analogt med Hoddmímir 
och Hringmímir.
70 Drobin 1991: 124. Kuusela 2017.
71 Kock 1928: 97.
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ut att vara tematiskt uppbyggd kring uppräknandet av gudens namn: hos 
män niskorna (strof 48), hos gudarna (strof 49) och slutligen hos jättarna 
(strof 50). Dikten bär en tydlig visdomsprägel och hör till de dikter som 
kan kategoriseras som visdomsdiktning.72 Handlingen kretsar kring Oden 
i en orakelroll, där han yppar kosmologiskt vetande till kung Geirröd i 
kungens hall, vilket leder fram till kungens död och fullbordan av hans 
öde. Guden färdas under täckmantel och uppger en rad namn utan att 
avslöja vem han är. Först i de sista stroferna uppenbaras för kungen vem 
han låtit plåga mellan eldar. Att Oden sitter mellan eldarna kan jäm föras 
med ett motiv vi tidigare undersökt, där en manisk uppenbarelse för med-
las; Grimner (Oden) befinner sig vid dödens tröskel och kan se in i det 
för dolda. Oden yppar efter att först ha traderat ett flertal framtidssyner 
sitt rätta namn och kungen förstår att han är dödsmärkt (efter ett liknande 
hand lings mönster som i Vafþrúðnismál). De namn Oden uppger, Ofnir 
och Sváf nir, är också namn för ormar och används poetiskt om vapen som 
spjut eller svärd.73 När han i strof 54 yttrar sitt namn – Óðinn ek nú heiti – 
kastas handlingen in i presens och Geirröd uppmanas att närma sig Oden. 
När kungen gör detta faller han på sitt svärd och mister sitt liv. Oden i 
egen skap av visdomens gud är förknippad med att både ackumulera och 
uppen bara sitt vetande. Bland det mytiska stoff Oden återger är särskilt 
en vistelse hos jättar fascinerande och kan bidra till tolkningen av Mimer:

50. Sviðurr ok Sviðrir 
er ek hét at Søkkmímis,
ok dulða ek þann inn aldna jǫtun,
þá er ek Miðvitnis vark,
ins mæra burar,
orðinn einbani.

50. Svidur och Svidrer 
hette jag hos Sökkmimer 
jag gäckade gamle jätten
den dagen då jag dräpte allena
Midvitners märklige [mäktige] son.

Det är uppenbart att Oden här tänktes dväljas hos jättar och att Sökk mimer 
fram hålls som ’den gamle jätten’, ett uttryck jag anser syftar på att han är 
vis. Oden övermannar honom efter sedvanligt mönster genom att han först 
håller sin identitet dold (fvn. dulða till dul f. ’dölja’, ’lura’).74 Det episka 
motiv som framhålls är Odens förmåga att med överlägsen list bedra jätten 
på ett sätt som resulterar i att jätten dräps, även om det är oklart hur det 
uträttas. Oden understryker att han med svek vållat jättens död. 

72 Detta skrev Jan de Vries (1934) om i en klassisk essä, där han sammanställde dikter (eller 
delar av sådana) som räknas till visdomsdiktning.
73 Falk 1924: 23, 26; Gering och Sijmons 1927: 204; Kragerud 1981: 44. 
74 Fritzner 1954: 272.



352 Tommy Kuusela

Det är dunkelt vem Midvitner (Miðviðnir, Miðvitnir) tänktes vara och 
hur namnet bör tolkas. Syftar det till ’sjövarg’, ’mjödfångaren’ eller 
’vargen i mitten’? Av kontexten förstår vi att det är Sökkmimers son. Där
med kan han uppfattas som en jätte, även om namnet är påfallande likt 
kända dvärgnamn som Miðviðr (þulur) och Mjǫðvitnir ’mjödtjuv’ eller 
’mjödvarg’ (Vǫluspá 11 och þulur). Oden har ihjäl sonen, troligen med 
hjälp av svek, vilket kan ses som ett typiskt attribut hos guden. Tolkar 
vi med Drobin förleden av jättens namn som en obruten form av mjǫðr 
(*miðr) ges betydelsen ’mjödulv’, ’mjödfångaren’ eller ’mjödrövare’ 
(i likhet med dvärgnamn i Vǫluspá och þulur). Det är därmed möjligt 
att tolka honom som en: ”mytisk personage som på ett eller annat sätt 
förvärvat mjödet under dess kosmiska omlopp och uppfattas som en episk 
ekvi valent eller dubblett till Suttung, Fjalar och Mimir”.75 Berättelsen är 
inte känd från någon annan källa, men passar in i den genre av visdoms-
myter som förknippas med Oden.76 Det vore mycket märkligt om det bara 
fanns en version av Odens förvärv av mjödet, eftersom rusdrycken bety-
delse och symbolvärde var en central komponent i fornnordisk religion. 

I skaldedikten Ynglingatal omnämns Sökkmimer som en framstående 
jätte. Där sägs att han och hans folk höll till inne i – eller att de hade uppfört 
– en stor hall i en sten eller i ett berg. Det är samtidigt det äldsta nordiska 
belägget för jättar som byggmästare, där en skinande hall beskrivs som 
jǫtun byggðr ’byggd av jättar’. Ordet kan tydas ’där jättar håller till’ men 
av samman hanget är jättar som byggmästare att föredra, vilket i sin tur 
är förenligt med olika germanska traditioner (exempelvis fornengelsk).77 

75 Drobin 1991: 126. Jämför med Adolf Noreen (1892: 197, 205) som utgår från betydelsen 
’mjöd’ i första led och översätter Miðviðnir med ’Mjödfångaren’ och Miðvitnir med ’Mjöd
vittjaren’. Viktor Rydberg (1886: 483 ff.) antog att myten behandlar förvärvandet av mjöd 
(”Mjöð vitnir betyder mjödulfven”) och ser den som en variant på samma myt som vi möter 
i Háva mál och Grímnismál. En del spekulationer som lyfts fram av Rydberg är fantasifulla 
t.ex. genom att han sammanställer Surtr, Durinn, Durnir, och Søkkmímir till en gestalt. 
Vidare att sonen betecknas som Suttungr, Fjalar eller Mjǫðvitnir-Miðvitnir, följaktligen att 
Gunn löd är Surts sondotter. Surt och Mimer sammanställs ur poetisk synpunkt, ”däri, att 
han framträder i tidernas morgon såsom samarbetande med Mimer och verkande till sam-
mans med honom såsom en af de skapelsekrafter, hvilka då stodo till de äldsta hög heliga 
makternas tjänst” (s. 494).
76 Kuusela 2017: 127 ff.
77 I flera källor (Beowulf, The Ruin, The Wanderer, Maxims II) förekommer uttrycket enta 
ġeweorc ’tillverkad av jättar’ vilket kan syfta till gamla byggnader eller föremål från en 
svunnen tid tillskrivna jättar som dess tillverkare. I en del fall är dessa forntida monument 
identiska med ruiner efter romarna (ett gott exempel är dikten The Ruin). 
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I Ynglingatal rör det sig om ett bergtagningsmotiv.78 Dikten är upp tagen 
med genea logiska uppräkningar som prisar den norske kungen Ragn vald 
med lysande anor. Skalden meddelar följande:

2. En dagskjarr
Dúrnis niðja
salvǫrðuðr
Sveigði vélti,
þás í stein
hinn stórgeði
Dusla konr
ept dvergi hljóp.
Ok salr bjartr
þeira Sǫkmímis
jǫtunbyggðr
við jǫfri gein.

And the daylight-shy guard of the 
hall of the descendants of Dúrnir 
<dwarf> [(lit. ‘hall-guard of the 
descendants of Dúrnir’) DWARFS > 
ROCK > DWARF] tricked Sveigðir 
when the great-minded offspring of 
Dusli [=Sveigðir] ran into the rock 
after the dwarf. And the bright giant-
inhabited hall of Sǫkmímir <giant> 
and his followers [ROCK] gaped at 
the prince.a

a Marold 2012: 10 ff.

Att episoden uppräknas i ett hyllningskväde tyder på att kunskapen 
ansågs värdefull för den som prisas, vars anor förbinds med mytiska och 
legen dariska gestalter. Strofen kan föras till en sägen om kung Sveigders 
berg tagning. Snorre refererar i Ynglinga saga (kap. 12) samma berättelse 
och citerar skaldedikten, vilket tyder på att föreställningen är gammal, 
efter som dikten härstammar från 800-talet. Innan citatet ges följande bak-
grunds historia:

Sveigðir fór enn at leita Goðaheims. Ok í austanverðri Svíþjóð heitir bœr mikill 
at Steini. Þar er steinn svá mikill sem stórt hús. Um kveldit eptir sólarfall, þá er 
Sveigðir gekk frá drykkju til svefnbúrs, sá hann til steinsins, at dvergr sat undir 
steininum. Sveigðir ok hans menn váru mjǫk drukknir ok runnu til steinsins. 
Dvergrinn stóð í durum ok kallaði á Sveigði, bað hann þar inn ganga, ef hann 
vildi Óðin hitta. Sveigðir hljóp í steininn, en steinninn lauksk þegar aptr, ok 
kom Sveigðir aldri út.79

(”Sveigder for åter bort för att söka Gudhem. I östra delen av Svitjod finns en 
stor gård som heter Stein. Där finns en sten som är stor som ett stort hus. På 
kvällen efter solnedgången när Sveigder gick från dryckeslaget till sovhuset 
såg han att det satt en dvärg invid stenen. Sveigder och hans män var mycket 
druckna. De sprang fram till stenen. Dvärgen stod i dörren och ropade på 

78 Bergtagning är ett vanligt motiv i nordisk folktro, se t.ex. den utmärkta undersökningen 
av Feilberg 1910, även Sahlgren 1915: 17 ff.
79 ”Ynglinga saga” (kap. 12) 2002: 27.
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Sveigder och bad honom komma in om han ville möta Oden. Sveigder sprang 
in i stenen och den stängdes efter honom och han kom aldrig ut igen”).80

I Historia Norwegiæ (mitten eller andra hälften av 1100-talet), vilken 
sanno likt är baserad på liknande källor som Ynglingatal, återges också 
epi soden.81 Namnet uppträder i latiniserad form som Swegthir. Han sägs 
jaga in en dvärg i en sten, där de båda fängslas. Författaren inflikar att 
det inte är troligt att det rör sig om en sann historia. Men berättelsen var 
tyd ligen tillräckligt etablerad för att inte uteslutas och kan tyda på ett 
sägen motiv:

Froyr uero genuit Fiolni, qui in dolio medonis dimersus est. Cuius filius 
Swegthir82 nanum in petram persequitur nec redisse dicitur, quod pro certo 
fabulosum creditor.83

(“Frøy engendered Fjolne, who was drowned in a tun of mead. His son, 
Sveigde, is supposed to have pursued a dwarf into a stone and never to have 
returned, but this is plainly to be taken as a fairy-tale”).84

Namnet Sökkmimer förekommer inte i Historia Norwegiæ. Däremot tycks 
traditionen om bergtagning och övernaturliga väsen vara oförändrad.85 I 
myten är det Oden som beger sig in i jättens hall och tar sig därifrån (vilket 
är att vänta av en gud). De namn Oden tar sig när han besöker jättarna 
i Grímnis mál 50 är Sviðurr och Sviðrir, i Ynglingatal återges Sveigdir 
och i Historia Norwegiæ finner vi Swegthir. Ett samband föreligger 
rimligtvis mellan Ynglingatal och Grímnismál där stroferna förenas 
genom uppgiften om Sökkmimer.86 Att motivet förändrats och att jättar 
ersatts av dvärgar hör kanske samman med att det rör sig om olika genrer. 
Kungen slukas av de underjordiska som en del av norsk sägenbildning, 
medan Oden i en episkt utformad variant istället besöker en jättes hall. 
Uttrycket jǫtunbyggðr kan därmed uppfattas i dubbel bemärkelse, dels 
åter går den på en utspridd föreställning om jättar som byggmästare, dels 
att jättars hallar var belägna bland bergen. 

80 ”Ynglingasagan” (kap. 12), Nordiska kungasagor 1, 1991: 34.
81 För diskussion om datering, se Historia Norwegie 2003: 11 ff., särskilt s. 15.
82 Olika stavningar i de olika handskrifterna swerchir i B-manuskriptet (Stockholm, 
Kung liga Biblioteket B17-II) och swærkir C. manuskriptet (Stockholm, Riksarkivet A 8). 
Historia Norwegie 2003: 74.
83 ”IX De ortu regum”, Historia Norwegie, 2003: 74.
84 ”IX On the lineage of kings”, Historia Norwegie, 2003: 75.
85 Om bergtagning, se Feilberg 1910: 55 ff.
86 Drobin 1991: 126.
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Slutsatser
I den fornnordiska mytvärldens mysterier tycks esoterisk kunskap vara 
förbunden med dödsriket och dödens mysterier. Myter om hur Oden 
pantsätter sitt öga i Mimers brunn, hur Mimers ger Oden dryck och 
kraftsånger i dödsriket, samt om Mimers dekapiterade och kun skaps för-
med lande huvud, kan alla ses som varianter på samma tema – de förklarar 
hur Oden får tillgång till jätten Mimers vetande och kunskapskälla. Det 
pant satta ögat skådar in i den vätska som cirkulerar genom världarna och 
tar del av dödsrikets mysterier. Det levandegjorda huvudet ger vidare in-
sikter om vad som sker i världarna. Oavsett om Mimer halshöggs av vaner 
eller av Oden, uppgår de som varianter i samma mytiska mönster – där 
det centrala motivet är att huvudet förbinds till Oden. I de mytiska tradi-
tionerna utvidgar Oden sitt vetande genom att ständigt erövra kunskaps-
stoff från jättar (eller völvor). Jag har på annat håll diskuterat visdoms
aspekten hos jättarna och hur den hänger samman med mjöd eller öl.87 
Symboliken tycks överensstämma med den mytiske gestalten Mimer.

Mytvarianterna förenas genom att samtliga förmedlar förklaringar till 
samma grundtema: Oden färdas från Asgård, vanligen till en hall eller 
annan form av residens, där han med olika medel försöker vinna värdefull 
kun skap. De olika formerna för Mimer tycks alla peka mot samma myto-
logiska funktion: han är intimt förbunden med kunskap. Detta är knappast 
för vånande, men om det ses i samband med ett större mytiskt mönster 
råder det knappast några tvivel om att Mimer bör betraktas som en jätte. 
Den visdomstävling som Oden och jätten Vaftrudner utförde enligt Vaf
þrúðnis mál hade ett pris: förlorarens huvud.88 Vaftrudner och Mimer fyller 
enligt min mening en analog mytologisk funktion. Intressant nog ingår 
ett hals hugg ningsmotiv i de mytiska traditioner som bevarats om båda, 
ett motiv som kan anknytas till ett komparativt material där just kunskap 
och ett liminalt tillstånd tycks vara ett betydelsefullt tema. Kanske fanns 
det även en muntlig tradition som berättade om hur Oden vunnit Mimers 
huvud, på ett liknande sätt som han vunnit Vaftrudners huvud? Kanske är 
det rent av samma huvud som beskrivs av olika traditioner? Dessa frågor 

87 Kuusela 2017: 127 ff., 223 ff.
88 Även diktare som vistades i främmande hallar kunde behöva framföra dikter och visa prov 
på sin kunskap för att erbjudas logi och dryck. I en del fall, när sakläget var fientligt mellan 
skalden och fursten, kunde diktaren få behålla sitt huvud (huvudlösen) om han först prisade 
fursten med en dikt (vilken anknyter till mytologiskt kunskapsstoff och genea logier).
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låter jag vara öppna, det är en potentiell förbindelse som mig veterligen 
inte granskats kritiskt tidigare.
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Summary
This article argues that the enigmatic figure Mímir – and his various name forms 
– is to be considered a wise giant and an oracle that Óðinn consults for knowledge 
in critical times. Mímir shares this aspect with other wise giants such as Vaf-
þrúðnir. This discussion is based upon the relationship between knowledge, death, 
the realm of the dead, and the mead of poetry. It is proposed that Óðinn him self 
beheads Mímir with the sole purpose of animating his head, thereby securing his 
wisdom. The article compares Mímir’s head with other decapitated heads known 
from folklore, primarily from Irish sources. It is argued that Mímir subsists on the 
threshold between life and death and that this gives him the ability to see into the 
realm of the dead and draw on their knowledge.
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